FOTO KONKURSAS „METŲ KIRPĖJAS 2022”
REGISTRACIJOS ANKETA
Galutinis registracijos terminas yra 2022 m. Vasario 1 d.
Registracijos forma turi būti pilnai užpildyta ir kartu su konkursine nuotrauka išsiųsta el. paštu: info@kigsa.lt
Registracijos mokestis mokamas į „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“
a/s LT86 7300 0101 1566 7128, AB Swedbank,
prie mokėjimo paskirties nurodant dalyvio vardą ir pavardę bei kirpėjų foto konkurso kategorijas, kuriose dalyvausite
Registracija patvirtinama tik gavus pilną registracijos įmoką. Su jumis bus susisiekta asmeniškai.
Daugiau informacijos tel.: 8 687 29 463

Dalyvio vardas: …………………………………………………………………………..............................……………………
Miestas, adresas: ………………………………………………………………………....................……………………………..
Salonas: …………………………………………………………….……………....................................……………………….
Telefonas: ……….......................…………………………………………………………………………………………………….
El.paštas:…............................………………………………………………………………………………………………………..
Soc. tinklai, Facebook, Instagram……………………………………………………………………………………………………
Kategorija

„Kirpėjų ir grožio specialistų
asociacijos“ nariams

Ne asociacijos nariams

□ Coloristic

40 €

50 €

□ Long Hair Hairstyle

40 €

50 €

□ Avant-garde Hairstyle

40 €

50 €

□ Bridal Look

40 €

50 €

□ Men's Total Look

40 €

50 €

□ Women's Total Look

40 €

50 €

□ Young Talent (till 22 y) - Evening
Hairstyle/ Men's Salon cut (commercial)/
Women's Salon cut (commercial)

30 €

30 €

Mokama suma:
*DĖMESIO! Kaina dalyvaujantiems dvejose rungtyse: KIGSA nariams - 70 €, ne asociacijos nariams - 80 €.
Kaina dalyvaujantiems trijose ir daugiau rungčių: KIGSA nariams - 110 €, ne asociacijos nariams - 120 €.

Data .....................................

Dalyvio parašas ...................................
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FOTO KONKURSO SĄLYGOS:
Konkurso dalyviai, modeliui sukūrę madingą šukuoseną ar (ir) įvaizdį atitinkama tema, šio
darbo nuotrauką kartu su užpidyta registracijos forma turi atsiųsti el. paštu info@kigsa.lt iki
2022 m. Vasario 1 d. Registracija bus patvirtinama tik gavus dalyvio mokestį.
Kiekvienas meistras gali siųsti tik vieną nuotrauką kiekvienoje kategorijoje, tačiau su
skirtingias darbais gali dalyvauti daugiau nei vienoje kategorijoje. Registracijos mokestis
mokamas už kiekvieną siunčiamą nuotrauką atskirai.
Foto montažai (koliažai), padaryti iš 2 ar daugiau nuotraukų yra negalimi!
Konkurse dalyvaujančios nuotraukos turi būti naujos, specialiai fotografuojamos šiam
konkursui, t.y. nuotraukos negali būti publikuotos viešumoje prieš prasidedant
konkursui bei viso konkurso metu, iki kol bus oficialiai paskelbti konkurso nugalėtojai.
Jeigu bus pažeista ši konkurso sąlyga - dalyvio registracija bus anuliuojama ir dalyvio
mokestis negrąžinamas!
Reikalavimai nuotraukai: nuotrauka turi būti kokybiška, geros rezoliucijos, t.y. ne mažesnės
raiškos nei 3456x2345 pikselių ir ne mažesnės, nei 300 dpi rezoliucijos. Nuotraukos dydis
turėtų būti ne mažesnis nei 3 Mb. Fotografijosfonas juodas arba baltas, netekstūrizuotas.

Fotokonkurso kategorijos, kuriose galima varžytis:
 Coloristic - (Kreatyvus plaukų dažymas) – komisija atkreips dėmesį į dažymo sudėtingumą,
spalvų suderinamumą, panaudotų spalvų skaičių, madingų tendencijų perteikimą.
 Long Hair Hairstyle – komisija atlkeips dėmėsį į šukuosenos atlikimo techniką bei
kreatyvumą.
 Avant-garde Hairstyle – turi būti sukuriama originali, kreatyvi šukuosena. Atliekant
šukuoseną galima naudoti įvairias priemones: pridėtinius plaukus, pastižus ir kt.
 Bridal Look – sukuriamas bendras madingas nuotakos įvaizdis, tačiau pagrindinis komisijos
dėmesys bus skiriamas šukuosenai (atlikimo technikai, sudėtingumui, mados tendencijų
atitikimui).
 Men's Total Look - sukuriamas pilnas madingas vyriškas įvaizdis (plaukai, apranga,
aksesuarai), tinkantis mados žurnalo viršeliui.
 Women's Total Look - sukuriamas pilnas madingas moteriškas įvaizdis (plaukai, makiažas,
apranga, aksesuarai), tinkantis mados žurnalo viršeliui.
 Young Talent (iki 22 m.): Evening Hairstyle - sukuriamas madingas moterų plaukų
sušukavimas – ilgų plaukų vakarinė šukuosena ant manekeno galvos.
 Young Talent (iki 22 m.): Men's Salon cut (commercial)/ Women's Salon cut
(commercial) - atliekamas madingas moteriškas ar vyriškas komercinis saloninis kirpimas ant
manekeno galvos.
Vertinimas ir apdovanojimai:
 Konkurso komisija bus sudaryta iš tarptautinį pripažinimią pelniusių profesionalių užsienio
meistrų.
 Susumavus komisijos balsus, iš kiekvienos konkurso kategorijos bus išrinkta ir apdovanota po
tris daugiausiai balsų surinkusių darbų autorius.
 Iš visų kategorijų laimėtojų bus išrinktas ir apdovanotas vienas meistras, kuris ir bus paskelbtas
„Metų kirpėju 2022”.

